
 الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد فضله من اهللا آتاهم ما على الناس يحسدون (( أمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

ومن فوائدها: بيان ما من اهللا به على آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة  . عظيما )) ملكا وآتيناهم والحكمة

وامللك العظيم ؛ فمثال التوراة واإلجنيل كلها كتاب وحكمة ؛ وامللك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من 

من  (( هب لي ملكا ال ينبغي ألحدبين إسرائيل ؟ سليمان عليه السالم فإنه أعطي ملكا عظيما حىت قال: 

(( ومن فوائدها: أن اهللا عزوجل له التصرف يف ملكه مبا يشاء فإنه يقبض ويبسط ؛ لقوله:  لعظمته . بعدي ))

(( فمنهم من آمن به مث قال اهللا تعاىل:  .فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )) 

الضمري يعود إىل آل ابراهيم يعين ليس كل آل ابراهيم تقبلوا هذا الكتاب  ))منهم  ((ومنهم من صد عنه )) 

(( ومنهم و" من " هنا للتبعيض ، والدليل على ذلك قوله: (( فمنهم من آمن به )) وهذه احلكمة وهذا امللك 

مني وقد يأيت فسقمهم اهللا تعاىل إىل قسمني ؛ والتبعيض قد يأيت باحلرف الدال عليه يف كال القس من صد عنه ))

املعىن ؟ فمنهم شقي ومنهم  (( فمنهم شقي وسعيد ))يف أحدمها وحيذف من القسم الثاين مثل قوله تعاىل: 

(( فمنهم من سعيد ؛ ألنه ال ميكن أن يكون شقي وسعيد يف آن واحد ؛ ولكنها حذفت من القسيم الثاين ؛ 

صد عنه فلم يؤمن  (( ومنهم من صد عنه ))مللك وقبله وآمن بالكتاب واحلكمة وشكر النعمة على اآمن به )) 

هذه تستعمل الزمة (( من صد عنه )) (( صد )) به ومل يشكر اهللا على هذه النعمة وامللك العظيم ؛ وقوله: 

ومتعدية ؛ فالالزمة مبعىن أنه صد عنه بنفسه واملتعدية أنه صد غريه عنه ، وكال الوصفني ثبتان هلؤالء ، فهم 

سهم وهم صادون غريهم عنه ، حىت إن بين إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه السالم صادون عنه بأنف

ليس نبيا ولكنه ملك واسع امللك قوي امللك قوي السلطان وليس بنيب وكذلك داود ، يردون أنه ليس بنيب ولكنه 

(( وكفى ك العظيم ؛ مث قال: ملك ؛ والصواب أم من الرسول واألنبياء ولكن اهللا تعاىل أعطى سليمان ذلك املل

سبق لنا أا تتعدى بالباء ؛  (( كفى ))يعين ما أعظم السعري الذي حيصل هلؤالء يف جهنم ، و بجهنم سعيرا ))

ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعين من حيث اإلعراب وأما من جهة املعىن فال فائدة وهي تعدية " كفى " 

 (( سعيرا ))أي كفت ، وأن  هنم يف هذه اآلية هي الفاعلباء حرف جر زائد وأن جإىل املعمول ؛ ويقولون إن ال

يف هذه اآلية من الفوائد: أن  ؛ والسعري مبعىن املسعر أو مبعىن الساعر وكالمها يدل على اإلحراق العظيم . متييز

قسم يكفر ؛ وهذا هو سنة الناس ينقسمون ما يعطيهم اهللا تعاىل من نعم الدين والدنيا إىل قسمني: قسم يؤمن و 

ولو شاء اهللا تعاىل جلعل الناس أمة (( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

واحدة ولكن من رمحته أن جعلهم يتفرقون حىت يعلم اهللا الصادق من الكاذب وحىت يقوم علم اجلهاد وحىت يقوم 



حىت يعرف املؤمن قدر نعمة اهللا عليه باإلميان وحىت جيتهد املؤمن أن يثبته اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكر و 

  عزوجل حىت ال يكون مثل هؤالء ؛ و احلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الناس إىل قسمني حلكم عظيمة .

قد و صد عنه )) (( ومنهم من ومن فوائدها: أن الذين مل يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عن ... ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: تعظيم إحراق النار ؛  ذكرنا أا تستعمل الزم ومتعدية وأا يف هذه اآلية صاحلة على الوجهني .

ومن فوائدها: أن من صد عن ما آتاه اهللا من الكتاب واحلكمة فإنه يكون  . (( وكفى بجهنم سعيرا ))لقوله: 

(( والذين آمنوا وقال بعدها:  بآياتنا سوف نصليهم نارا ))(( إن الذين كفروا مث قال:  من حطب جهنم .

وهكذا طريقة القرآن مثاين يعين إذا جاء ذكر النار جاء ذكر أهل اجلنة وإذا جاء ذكر  وعملوا الصالحات ))

جاء ذكر ارمني وهكذا حىت يكون اإلنسان سائرا إىل اهللا بني اخلوف و الرجاء وحىت ال ميل لو كان املتقني 

كفروا ا أي جحدوها   إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا )) : ((كالم على نسق واحد ؛ قالال

(( وأنكروها ؛ وأصل املادة " كفر " من السرت والتغطية ، ومنه مسي الكفرة الذي هو غالف طلع النخل ؛ وقوله: 

ات الشرعية تكذيب الرسل وعدم اإللزام مبا يشمل اآليات الكونية واآليات الشرعية ؛ فمن الكفر باآلي بآياتنا ))

جاءت به الرسول من الشرائع ؛ ومن الكفر باآليات الكونية أن ينسب هذا الكون إىل غري اهللا أو يقول إن أحدا 

أعان اهللا فيه أو يقول إن أحدا له فيه شرك ، كل هذا من التكذيب باآليات ؛ ومن ذلك إنكار الكسوف أن 

هللا عزوجل وختويف ؛ ألن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل يكون وقع إنذارا من ا

(( سوف أن خيوف اهللا به العباد ، وهذا يعترب نوعا من الكفر وليس كفرا خمرجا عن امللة لكنه نوع من الكفر ؛ 

لشيء لكن بعد زمن ؛ " سوف " يقولون املعربون إا حرف تسويف يعين يدل على حتقق وقوع ا نصليهم نارا ))

ألن تسويف مبعىن التأخري ومنه قوهلم " سوف يف التوبة " يعين أخرها ، فمعىن سوف يعين أم سوف يصلون 

(( كلما نضجت جلودهم بدلناهم حىت حترقهم أي جنعلهم يصلوا  (( نصليهم نارا ))لكن بعد زمن ؛ وقوله: 

يعين أا إذا نضجت معناه بلوغ الغاية يف الكمال النضج  جلودا غيرها ليذوقوا العذاب )) (( كلما نضجت ))

 (( ليذوقوا العذاب ))واحرتقت فإا تبدل جلودا غريها ، غري األوىل ألن األوىل احرتقت وزالت ؛ ملاذا ؟ من 

د أي األمل ؛ ألن اجللد إذا احرتقت صار حائال دون بقية اجلسم فال حيسون بالنار ؛ لكن إذا بدل جبلد آخر جدي

حرف شرط يدل  (( كلما ))منها ـ  فهم كلما نضجت بدلناهم ، و حينئذ أحسوا حبر النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم

(( ليذوقوا العذاب إن على التكرار يعين أم دائما وأبدا كلما نضجت اجللود بدلوا جبلود غريها هلذه احلكمة 

كان فعل ماضي   (( إن اهللا كان عزيزا حكيما ))به  العذاب يعين األمل الذي يعذبون اهللا كان عليما حكيما ))

لكنه ال يراد ا الزمن ، فهي تدل على التحقق االتصاف مبا دل عليه خربها بدون التقيد بزمن ؛ وهلذا يقولون 



 إا مسلوبة الزمان يف هذا ؛ ملاذا ؟ ألننا لو قلنا إا دالة على الزمان لكانت العزة واحلكمة قد انتهت وذهبت ؛

العزيز قال العلماء إنه له ثالثة معان: األول عزة القدر ، والثاين عزة القهر ، والثالث عزة  (( عزيزا ))وقوله: 

االمتناع ؛ أما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم ال مياثله شيء ؛ وأما عزة القهر فمعناه أنه الغالب القاهر لكل 

تنع عن كل عيب ونقص وسوء ، ومنه قوهلم: أرض عزاز يعين صلبة ، ذي جربوت ؛ وأما عزة االمتناع فمعناه املم

 (( قل هللا العزة جميعا ))صلبة ممتنعة عن الرخاوة ؛ وكل هذه املعاين ورمبا حيتمل معاين أخرى أيضا كلها ثابتة هللا 

؛ وأما احلكيم فإنه مشتق من احلكمة وهي اإلحكام واإلتقان ؛ ومن احلكم وهو القضاء والفصل ، واهللا سبحانه 

(( أال له بني عباده ترجع األمور كلها إليه كما قال تعاىل: حكمة بالغة وحكيم مبعىن حاكم وتعاىل حكيم ذو 

عاىل ينقسم إىل: حكم كوين قدري ، وحكم وليعلم أن حكم اهللا سبحانه وت الحكم وهو أسرع الحاسبين ))

(( فلن أبرح األرض حتى شرعي ديين ؛ أما احلكم الكوين القدري فمثلوا له بقوله تعاىل عن أحد إخوة يوسف: 

يريد بذلك حكما قدريا ال حكما شرعيا ألن اهللا تعاىل مل مينعه شرعا من  )) يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي

ريد بذلك أن حيكم له حكما قدريا ؛ وأما احلكم الشرعي فدليله ومثاله قوله تعاىل يف الرجوع إىل أهله ولكنه ي

هذا حكم شرعي ؛ وقد  (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))سورة املمتحنة ملا ذكر ما ذكر من األحكام قال: 

(( أال له الحكم قوله:  جيتمع القسمان يف آية واحدة مثل قوله تبارك وتعاىل: (( له احلكم وإليه ترجعون )) ومثل

فاملهم أن احلكم حكم اهللا عزوجل (( أليس اهللا بأحكم الحاكمين )) ومثل قوله:  وهو أسرع الحاسبين ))

ينقسم إىل: كوين وقدري ، والثاين شرعي وديين ؛ وذكرنا لكل واحد دليال ولكل واحد مثاال وذكرنا ما جيمع 

قائل: أيهما الذي يكون نافذا بالعباد والبد الكوين أو الشرعي ؟  فإن قال القسمني وكل ذلك موجود يف القرآن .

الكوين القدري ، هذا نافذ بالعباد وال ميكن أحد أن يعاند فيه أو ميانع فيه ؛ وأما احلكم الشرعي الذي حيكم اهللا 

ي أحد املعنيني يف به بني العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من ال يقبل وال يقوم به ؛ احلكمة وه

مأخوذة من اإلحكام وهو إتقان الشيء ، فالشيء احملكم هو الشيء املتقن ؛ وفسرها بعض  (( حكيما ))قوله: 

مبعىن أنك إذا رأيت هذا الشيء وقلت ال يصلح به يف مكانه إال هو ؛  العلماء بأا: وضع األشياء يف مواضعها

يف غاية الشيء مبعىن أن هذا الشيء يف نفسه مطابق للحكمة مث هي أي احلكمة حكمة يف نفس الشيء وحكمة 

؛ والثاين أن الغاية منه حكمة حممودة ، ولننظر إىل الوضوء مثال ، كونه على هذا الوجه يبدأ أوال بالوجه مث 

باليدين مث بالرأس مث باألذنني ، وكونه بعض األعضاء غسل وبعض األعضاء غسل ، هذا من احلكمة الشك ؛ 

نه على هذه الصورة املعينة حكمة ؛ مث الغاية منه وهو التطهري من الذنوب والتطهري من األحداث هذه ألن كو 

غاية محيدة بالشك ؛ إذا احلكمة  تكون يف ذات الشيء ويف غاية الشيء ، وكل هذا ثابت يف حكمة اهللا 



 الغاية منه صار اجلميع  عزوجل ؛ وإذا قلنا إن احلكم كوين وشرعي واحلكمة حكمة يف ذات الشيء وحكمة يف

(( ... ولو شاء اهللا ما : يف قوله تعاىل كم قسما ؟ أربعة أقسام . ويأيت الكالم إن شاء اهللا على بقية اآلية .

كيف الرد قدري يقوم به احلكم الشرعي ؛  هذا حكم  اآلية ، هل هذا من سنن اهللا القدرية ؟ اقتتلوا ... ))

؛  (( ولو علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ))عليهم ؟ نرد عليهم بقوله تعاىل: 

يف الليلة املاضي تكلمنا عن القدرية واجلربية وقلنا كل واحد منهم له شبهة ؛ أليس كذلك ؟ ولكن هل هذه 

ني ؟ ذكرنا الشبهات منجلية لكم أو نبينها اآلن ؟ نبيها ؛ ألن بعض الناس قال يل طيب الشبهة هذه ملاذا مل تب

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أن شبهة القدرية أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: 

إذا هو اآلن ؟ ال يعلم ؛ اجلواب على هذا أن نقول: علم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم  أخباركم )) (( حتى نعلم ))

يعلم أن هذا العبد سوف يقوم مبا أمر به أو أن هذا العبد لن  إىل قسمني: علم مبا سيكون ، وعلم مبا كان ؛ فهو

يقوم مبا أمر به ؛ أليس كذلك ؟ العلم مبا سيكون ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب ؛ ألنه مل يوجه إىل املكلف 

نعلم (( حتى شيء فيه فال يرتتب عليه ثواب وال عقاب ؛ والثاين: علم مبا كان ، هذا هو الذي قال اهللا تعاىل: 

أي حىت نعلم الشيء كائنا واقعا وحينئذ يرتتب عليه اجلزاء الثواب أو العقاب ، ويدل لذلك أن اهللا سبحانه  ))

(( ألم تعلم أن اهللا يعلم ما في السماء واألرض إن وتعاىل بني يف آيات كثرية أن اهللا تعاىل قد علم كل شيء 

(( علم اهللا أنكم كنتم تختانون  آية الصيام: وقال تعاىل يف ذلك في كتاب إن ذلك على اهللا يسير ))

فاحلاصل أننا نقول:  (( ستذكرونهن ))وهم مل يذكروا بعد  (( علم اهللا أنكم ستذكرونهن ))وقال:  أنفسكم ))

العلم ينقسم إىل قسمني ؛ ما مها ؟ علم مبا كان وعلم مبا سيكون ؛ ما الذي يرتتب عليه العقاب أو الثواب ؟ 

وهلذا قال بعض العلماء  (( حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ))، وهذا هو املراد بقوله:  العلم مبا كان

الذين قالوا إن اهللا بقينا يف اجلواب عن اجلربية  يعين فسره بقوله: حىت نعلم علم ظهور ، يعين علم وقوع الشيء .

من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات (( ولو شاء ربك ما فعلوه )) (( ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين قال: 

 نقول: نعم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد ))

(( ولو شاء اهللا ما أشركوا وما اقتتاهلم واقع مبشيئة اهللا الشك وإشراكهم واقع مبشيئة اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

لكن هل منحهم اهللا مشيئة أو إرادة أو مل مينحهم ؟ منحهم ،  ظا وما أنت عليهم بوكيل ))جعلناك عليهم حفي

)) (( من كان يريد  سعيها لها وسعى اآلخرة أراد (( ومن(( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة )) 

لم به قبل أن تفعله حىت حتتج فاإلرادة لإلنسان ثابتة وال أحد يريدها ، وقدر اهللا عليك ليس عندك عالعجلة )) 

بقدر  نقول .به ؛ أليس كذلك ؟ ما قدر اهللا عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حىت حتتج بقدر اهللا ؛ ألننا 



عليك السعادة فتسعد ؟ وحينئذ ال  اهللا ما الذي أعلمك أن اهللا قدر عليك الشقاء ؟ ملاذا مل تقدر أن اهللا قدر

 آباؤنا وال أشركنا ما اهللا شاء لو أشركوا الذين سيقول ((يكون هلم حجة وقد أبطل اهللا هلم هذه احلجة بالفعل 

ولو كان هلم حجة ما ذاقوا بأس اهللا ؛ بأسنا ))  ذاقوا حتى قبلهم من الذين كذب كذلك شيء من حرمنا وال

  ألم معذورون .

  نسبة القتال بينهم أال تدل على أن هلم مشيئة ؟ (( ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  بلى تدل على أن الفعل فعلهم . الشيخ :

  هل هو اجللد نفسه أم جلد غريه ؟ (( ... بدلناهم جلودا غيرها ... ))قوله تعاىل:  السائل :

  الذي احرتق . نعم خيلق جلدا جديدا غري اجللد األول الشيخ :

رأينا يف بعض األمصار أناسا يدعون العلم وال يصلون وال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر ...  السائل :

اآلية ، قلنا هلم إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف  (( الذين إن مكناهم في األرض ... ))وحيتجون باآلية: 

  وجه االستحباب ؟ مكة وهو مل ميكن له فقالوا إن ذلك على

هذه خيرب اهللا ا  (( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله )) الشيخ :

(( ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا قوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة عن شيء مستقبل 

فيقال هلؤالء: إن اهللا  وعد الذين ينصرون اهللا ذا بالنصر  المنكر )) وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن

وأنتم اآلن ال تأمرون باملعروف وال تنهون عن املنكر فلستم مستحقني للنصر ، إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا 

  ذلك ، مروا باملعروف واوا عن املنكر وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة .

جللود اليت تعاد هي نفسها ، فهل األجساد اليت يف الدنيا هي اليت تكون يوم القيمة هي هي ذكرمت أن ا السائل :

  ؟

ال ، تكون أعظ أعظم ، جاء يف احلديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد ـ والعياذ باهللا ـ  الشيخ :

  توسع أبدام ألجل شدة العذاب .

(( ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ه تعاىل: لو رد علينا جربية استدالال بقول السائل :

  اآلية ، قال اهللا تعاىل لو شاء لفعل ذلك ؟ ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين ))

(( لو كنا .... يوم القيمة ما حيتجون ـ بارك اهللا فيك ـ يقرون باخلطأ يقولون: قدري أو جربي ؟ جربي ؛  الشيخ :

ويسألون اهللا الرجوع ويقولون لو رجعنا آلمنا (( فارجعنا نعمل  ما كنا في أصحاب السعير ))نسمع أو نعقل 

  صاحلا )) يوم القيمة ما يف حجة لكن الكالم اآلن .



  سؤال عن آل ابراهيم ؟ السائل :

  ما قلنا إا عامة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من آل ابراهيم .ك الشيخ :

أن اجللود غري اجللود األوىل ، واإلمام أمحد يقول " إن تبديلها جتديدها " وذلك ملا احتج عليه ب ذكرمت السائل :

  اجلهمية بأنه كيف تعذب اجللود اليت مل تذنب ؟

معىن يستبدل أن يكون هذا معىن صحيحا يعين يستبدل أن يكون معىن صحيح ؛ وقد يستشهد له  الشيخ :

مع أا هي األصل لكن األصل يف التبديل أنه بدل عن بدل ؛ وهذه  رض ))(( يوم تبدل األرض غير األبقوله: 

اجللود ليست مستقلة حىت تعذب ويقال إا عذبت بدون جرمية ، هذه اجللود مثل اللباس هلؤالء فال يعد ؛ فما 

  . ـ رمحه اهللا ـ... قال اإلمام أمحد 

  به يف النار ؟سؤال عن احلكمة من تغيري اجللد الكافر حال عذا السائل :

يقولون أن األطباء ـ ما أدري هل مؤكد أو ال ـ إن الذي بداخل اجللد ما يتأذى ما يتأمل وأن األمل للجلد  الشيخ :

يقرص العقرب اآلن  فقط يعين عكس ما تقول أنت ، واهللا جعل اجللد يتأمل ألجل أن حيس اإلنسان مبا يصيب ،

حتس شيء ، مث من نعمة اهللا إن اللحم الداخلي ما فيه إحساس ، لو  يف اجللد لكن يف اللحم الداخلي ماأول ما 

على جلده ما يستطيع ينام ، يقدر الواحد ينام ؟ اآلن لو  فيه أحساس اجته قطعة اخلرب متشي مع األمعاء الدقيقة

ذا من حكمة هذه إا يف األمعاء الدقيقة ؛ وهل م ما يأتيه النوم لكن ما بالك لو متشي ذرة على جلده وهو نائ

اهللا سبحان اهللا كلما تأمل اإلنسان يف حكمة اهللا وجد العجب العجاب ، إذا صار هذا الطعام متهيئا للخروج 

 د يف هذه األمعاء الدقيقة أحس به اإلنسان يعين إذا استأذن جاء عند الباب حتس به لكن من قبل أبدا ، يرتد

  .بعض على بعض وال حتس ا 

  ستدل على املعجزات العلمية بالقرآن ؟بعض الناس ي السائل :

إذا كانت اآليات حتتمل هذه املعجزات العلمية فال مانع ؛ ... ؛ ال ، أنا قلت إذا كانت حتتمل ؛ أما  الشيخ :

: (( يا معشر الجن إذا كان جمرد وهم فال يعين مثال ملا وصلوا إىل القمر قالوا إن هذا يدل عليه قوله تعاىل

؛ ... ؛ من  أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان )) واإلنس إن استطعتم

  ثبوت الداللة وإال فال جيوز .

  سؤال عن اجلمل الدعائية يف الصالة ؟ السائل :



 (دعاء ،  )السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين  (،  هذا دعاء ) السالم عليك أيها النبي ( الشيخ :

كل هذه دعاء ، وكذلك بني   )على محمد ، اللهم بارك على محمد أعوذ باهللا من نار جهنم اللهم صل 

  السجدتني " رب اغفر يل وارمحين ... " كلها مجلة دعائية .

  هل يعتد بشهادة املرأة الواحدة يف رؤية هالل رمضان ؟ السائل :

  بغروب الشمس مثال .اجلواب: نعم ، يعتد ا ألا خرب ديين كما لو أخربت  الشيخ :

أشكل علينا يا فضيلة الشيخ يف بعض املسائل الفقهية اختالف احملدثني والفقهاء فيها فما هو الضابط  السائل :

  يف الرتجيح بني هذه املسائل ؟

أما طالب العلم الصغري والعامي فيتبع من يرى أنه أوثق يف علمه ودينه ؛ وأما طالب العلم الصاعد الذي  الشيخ :

  ذ من العلم حظا فهذا هو الذي يراجع أدلة هؤالء وهؤالء حىت يتبني له أيها الراجح .أخ

  " وإن الرؤية مىت عرب وقعت " فهل وقوع الرؤيا متوقف على التعبري ؟ أشكل علي قول من قال السائل :

لإلنسان إذا رأى ما ال ، قد تقع قبل أن تعرب ؛ لكن إذا عربت وقعت على ما عربت به ؛ وهلذا ال ينبغي  الشيخ :

بل إذا رأى ما يكره يقوم ويتفل عن يكره أن يعرضها على أحد ؛ ألا إذا عرضها مث فسرت وقعت بإذن اهللا 

يساره ثالثا ويقول" أعوذ باهللا من شر الشيطان ومن شر ما رأيت " وينقلب إىل اجلنب الثاين وال حيدث ا أحدا 

ىت قال الصحابة كنا منرض إذا رأينا رؤيا نكرهها فلما حدثنا رسول اهللا ، هذا إذا رأى ما يكره ؛ ويسرتيح مرة ح

صلى اهللا عليه وآله وسلم ذا احلديث استقر أمرنا ؛ أما إذا رأيت ما حتب فإياك أن تقصها على إنسان ال حيبك 

؛  كيدا ))  ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك(( : عن يعقوب ، ال خترب ا إال من حيبك ألن اهللا قال

ال ، الذي  شيء الذي تكرهه ال يعرضها ؛؟ ال يعرضها الى رجل عامي جاهل ما يعرف شيء إذا أعرضها عل

  تكره ال تعرضها .

 حتهات من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا (( والذينأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  . ))  ظليال ظال وندخلهم مطهرة أزواج فيها لهم أبدا فيها خالدين األنهار

: (( فمنهم من آمن به ومنهم من صد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا تفسري قول اهللا تبارك وتعاىل

  . عنه ... ))

   ؟ (( فمنهم من آمن به ))فإىل أي مرجع يعود الضمري يف قوله:  الشيخ :

  ؛  ابراهيم )) (( آليعود إىل  الطالب :



، أسأل عن (( فمنهم )) ؟ أنا لست أسأل عنه ، ال أسال عن الضمري يف قوله:  بآل ابراهيممن آمن  الشيخ :

  ؟  : (( به ))الضمري يف قوله

  ؛  (( الكتاب والحكمة ))يرجع إىل قوله:  الطالب :

  أي مبا آتينا آل ابراهيم من الكتاب واحلكمة . (( من آمن به ))نعم  الشيخ :

  كيف يكون الصد عنه ؟   )) (( ومنهم من صد عنه الشيخ :

  الصد إما برتكه أو حبيلولة بينها وبني الناس ... ؛  الطالب :

  هذا معناه صد هل معتدي أو الزم ؛ الشيخ :

  الزم الطالب :

  لكن ما معىن الصد كيف الصد عن امللك ؟  الشيخ : 

  التكذيب به ؛  الطالب :

  امللك تكذيب به ؟  الشيخ :

  يصده ليزول عنه امللك ؛ ال ؛ امللك كيف يكون الصد عنه ؟  الشيخ :

  وجل على هذه النعمة ؛  مل يشكروا اهللا عز الطالب :

  نعم هذا الذي ذكرناه لكم ، قلنا الصد عن الكتاب واحلكمة التكذيب وترك العمل ،  الشيخ :

  كيف ؟ الصد عن الكتاب واحلكمة التكذيب أو االستكبار ؛ الصد عن امللك   الشيخ :

  أال يقوم بشكره وال يؤتوه حقه . الطالب :

  ؟  (( نصليهم ))ما معىن  (( إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ))قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  نعطيهم ؛ ندخلهم ؛  الطالب :

   يعين حنرقهم بالنار  الشيخ :

  ما معىن النضج ؟ (( كلما نضجت جلودهم )) طيب . الشيخ :

   يعين نضجت من نضوج اجللد باالحرتاق ، وهذا معروف .  : الطالب

ما معىن التبديل هنا هل املعىن أن هذه اجللود تعود حية بعد النضج أو أنه  (( بدلنا جلودا غيرها )) الشيخ :

  خيلق هلم جلودا أخرى ؟ 

  حتتمل معنيني ؛ الطالب :

  نظري ؟  على املعىن األول " بدلناهم دون غريها " هل هلا الشيخ :



   (( يوم تبدل األرض غير األرض والسموات ))نعم قوله تعاىل:  الطالب :

نعم هي ما تبدل ذاا لكن صفتها ، فهذه أيضا تعاد بعد أن نضجت واحرتقت بالنار تعاد هي نفسها  الشيخ :

  ؛ وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة يف تفسري اآلية ، ما هو اإليراد ؟ 

  قول اإلمام أمحد بأن املراد منها جتديد نفس اجللود ال جديدة ؛  الطالب :

؛ ألنه إن كانت هذه اجللود احملرتقة تنشئ من جديد يعين تعود إىل وبينا أن هذا اإليراد باطل من أصله  الشيخ :

فسها ليست حاهلا األوىل فال إشكال ، وإن كان غريها فإن اجللود لإلنسان مبنزلة الثياب تابعة له وهي مجاد ن

أي  (( ليذوقوا العذاب ))قوله:  ؛ لكن هذا أورده من ليس له شغل . كلفة حىت يقال إا عذبت بدون بينةم

  بألسنتهم ؟ 

  ال ، بل يذوق مجيع البدن ؛  الطالب :

  كيف مجيع البدن ؟  الشيخ :

  ؛  يعين يذوق العذاب جبميع الطالب :

  أليس الذوق باللسان ؟  الشيخ :

تغط هي ذوق اللسان هو ذوق الطعام والشراب لكن ذوق العذاب هنا جلميع أحناء اجلسم ألن اجللود  الطالب :

  مجيع اجلسم فيكون جبميع أحناء اجلسم ليذوق العذاب ؛ 

كناية عن حتقق هذا الشيء كما يتحقق اإلنسان اللقمة  كيف ؟ؤالء  هفيها فائدة بالغية وهي يتحدى  الشيخ :

   ا ذاقه .إذا ذاقها والشراب إذ

  هذا االسم من أمساء اهللا عزوجل له عدة معان ما هي ؟  (( إن اهللا كان عزيزا حكيما )) الشيخ :

  العزة أو احلكيم ؟  الطالب :

  العزيز ؛  الشيخ :

  العزة هلا ثالثة معاين: عزة القهر ، والقدر ، واالمتناع ؛  الطالب :

  نعم عزة قهر والقدر واالمتناع ؛  الشيخ :

عزة القدر بأن اهللا تعاىل ذو قدر وشأن عظيم ؛ وعزة القهر إن اهللا قهر كل شيء وغلب كل شيء ؛  ب :الطال

  وعزة االمتناع إن اهللا تعاىل ممتنع عنه كل نقص وعيب ؛ 

  وهلذا ابن القيم ملا ذكر هذه املعاين الثالث قال " فالعز حينئذ ثالث معان " . الشيخ :

  احلكيم هل هي من احلكم أو من اإلحكام ؟  الشيخ :



  من املعنيني من احلكم ومن اإلحكام ،  الطالب :

  هذا صحيح . احلكم نوعان ؟  الشيخ :

  حكم كوين وحكم شرعي ؛  الطالب :

  مثال األول ؟ الشيخ :

 (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خيرقول أحد أبناء يوسف:  الطالب :

  ؛  الحاكمين ))

  احلكم الشرعي مثاله ؟  الشيخ :

  ؛  (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم )) الطالب :

  يف سورة ؟  الشيخ :

  سورة املمتحنة ،  الطالب :

  . (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))ملا ذكر أحكام املهاجرات وما يتعلق بذلك قال:  الشيخ :

  سليم هذا يراد به حكم الكوين أو الشرعي ؟   حكما ))(( ومن أحسن من اهللاقوله تعاىل:  الشيخ :

  الشرعي ؛  الطالب :

  فقط ؟  الشيخ :

   (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  أي نعم يراد به املعنيني مجيعا  الطالب :

  أو املعنيان مجيعا صح . الشيخ :

  احلكمة تكون معلومة للعباد أو جمهولة أو بعضه معلوم وبعضه جمهول ؟  الشيخ :

  يعين بعضها معلومة وبعضها غري معلومة ؛  الطالب :

  بشيء حكمته غري معلومة ؟  أمتثل يل الشيخ :

  نعم مقدرا األحكام الشرعية اليت أمرنا اهللا تعاىل ال نعلم حكمة اهللا فيها ؛  الطالب :

  ؟ أي مثل يل  الشيخ :

  مثال حتريك األصبع يف الصالة ؛ الطالب :

  ال ،   الشيخ :



هذه إشارة لعلو اهللا ؛ كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر هلذا حكمة ولكن املذهب مل يذكر  الطالب :

  احلكمة ؛

  حكمته .ملاذا ال تقول صالة الظهر أربعة ملاذا مل تكن ستة ؟ يعين عدد ركعات الصالة غري معلوم لنا   الشيخ :

  من احلكمة املعلومة ؟ 

  مثل ختصيص السجود بقول " سبحان ريب األعلى "  الشيخ :

   حيث نزول اإلنسان يدعوا اهللا . الطالب :

  أخذنا الفوائد ؟ من األشياء اليت . هذه املنزه عن السفل  الشيخ :

فوائدها: الوعيد على من كفر بآيات اهللا من  (( إن الذين كفروا بآياتنا ... ))من فوائد اآلية الكرمية قوله تعاىل: 

ومن فوائدها: أن من كذب أو من كفر ببعض اآليات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره ؛ وذلك  بالنار .

بناء على القاعدة املعروفة أن احلكم املرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه ، احلكم 

ويتفرع  ومن فوائدها: إثبات العقوبة بالنار . ويضعف بضعفه .املرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف 

  عليها: وجوب اعتقاد ذلك ؛ ألن اخلرب صادر من عند اهللا عزوجل وهو أصدق القائلني .

 


